
، ابتة، اآلن موجودة وال تفىن أبداوهي ث (( ومأواه جهنم ))ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات النار؛ لقوله: : الشيخ

يف ثالثة مواضع من كالمه، يف سورة النساء ويف سورة األحزاب ويف سورة اجلن؛  تفىن أبدا؛ ألن اهللا ذكر التأبيد ال

وال ليهدهم طريقا إال طريق جهنم  وظلموا لم يكن اهللا ليغفر لهم(( إن الذين كفروا فقال يف سورة النساء: 

 (( إن اهللا لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا ))وقال يف سورة األحزاب:  خالدين فيها أبدا ))

اهللا ال قول بعد قول و (( ومن يعص اهللا ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا )).وقال يف سورة اجلن: 

  وأبني الكالم وهو اخلالق عزوجل.عزوجل, ألن قوله أصدق الكالم 

  وبئس المصير )) . ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: ذم النار والثناء عليها بالقدح؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: و 

إنه رجع إىل مثواه األخري؛ وهذا لو  :ومن فوائدها: التنبه ألمر يتكلم فيه الناس كثريا اآلن؛ يقولون إذا مات الرجل

؟ اآلخرة، اجلنة  ثوى األخري؛ ما هو مثوى األخرياملمع أن القرب ليس  ,أخذنا بظاهره لكان يتضمن إنكار البعث

واهللا إن  :فقال ألهكم التكاثر حتى زرتم المقابر )) ((أو النار؛ القرب مزار؛ مسع أعرايب رجال يقرأ قول اهللا تعاىل: 

وهذا فهم فطري ما حيتاج إىل  زرتم )) (( :؟ من من أين فهم هذا ,يس مبقيم؛ شف إن الزائر ليس مبقيمالزائر ل

ذكاء عظيم؛ وهذا كالذي مسع قارئا يقرأ: والسارق  , بعضهم عندهلكن األعراب عندهم ذكاءنعم, دراسة؛ 

اقرأ اآلية صوابا ؟ فقال:  :قال األعرايبوالسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا واهللا غفور رحيم؛ 

اقرأها، اقرأها صوابا ما هو  :والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا واهللا غفور رحيم؛ قال

 :قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم )) ((هكذا؛ فقال: 

إنما  ((ولو غفر ورحم ما قطع؛ وهلذا قال يف الذين حياربون اهللا ورسوله قال فيهم:  ,ز وحكم فقطعاآلن، ع

جزائهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي في 

 لموا أن اهللا غفور رحيم ))الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاع

يف هذا دليل على أم إذا تابوا قبل القدرة عليهم خلي سبيلهم ألن اهللا قد غفر هلم ورحم؛ فمن  :قال العلماء

ألن مقتضى علمنا ذا  فاعلموا أن اهللا غفور رحيم )) (( :أين أخذوا أن اهللا غفر هلم ورمحهم ؟ من ختم اآلية

  أن نفهم أن اهللا غفر هلم ورمحهم .

من ؟ يعود الضمري على من اتبع  :همهم درجات عند اهللا واهللا بصير بما يعملون ))  ((مث قال اهللا عزوجل: 

من رضوان اهللا وعلى من باء بسخط من اهللا؛ ولكن هنا يشكل علينا أنه أعاد الضمري بصيغة اجلمع هم مع أن 

فيجوز  ,ألن االسم املوصول يفيد العموم :أفمن اتبع كمن باء؛ واجلواب عن ذلك سهل ,اإلفرادبصيغة  وصلتها

والذي جاء  ((أن يعود الضمري إليه باعتبار لفظه وجيوز أن يعود إليه باعتبار معناه؛ أمل تسمع إىل قول اهللا تعاىل: 



فأعاد  هم المتقون )) ((بل قال:  تقي,: أولئك هو املما قال )) المتقون بالصدق وصدق به أولئك هم

أي الذين اتبعوا رضوان  هم )) ((الضمري على معىن اسم املوصول، على معىن اسم املوصول وهو اجلمع؛ قال: 

, خيتلفون؛ فكل من  درجات منازل، منازل عند اهللا هم درجات عند اهللا)) (( :اهللا والذين باءوا بسخط من اهللا

هم درجات عند اهللا  (( :وكلما كان أبعد من اهللا كان أنزل؛ فهم درجات ,اهللا كان أرفع عند اهللا كان أتبع لرضا

كل من كان أتبع لرضوان اهللا كان أرفع درجات عند   ,أي يف املراتب؛ فما ميزان هذه الدرجات ؟ أشرنا إليه ))

  والعكس بالعكس . ,اهللا

اإلبصار , وجيوز أن يكون من وز أن يكون من اإلبصار بالعنياسم فاعل جي :بصري واهللا بصير بما يعلمون )) ((

 (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم:  ,نعم ؟ أو بصري مبعىن رآء؛ وهل هللا بصر ,بالعلم؛ فيكون بصري مبعىن عليم

 واهللا بصير بما يعملون )) (( ؛حجابه نور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق )

  ذي يعملونه من ظاهر وباطن وخري وشر.أي بال

  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الناس عند اهللا منازل خمتلفة . 

اليقني والعمل الصاحل؛ ب ,ويتفرع على هذه الفائدة أن اإلميان يزيد وينقص؛ ألن زيادة الدرجات بعد زيادة اإلميان

ليقني يتفاضل ا؟ اجلميع؛ ف, أو اجلميعأو زيادة األفعال ,أو زيادة األقوال ,زيادة اإلميان هل هي زيادة اليقني

 ,ال إله إال اهللا عشرا كمن قاهلا عشرين مثال؛ األفعال كذلك تتفاضل :ليس من قال ,الشك؛ واألقوال تتفاضل

ليس من صلى ست ركعات كمن صلى عشر ركعات؛ أليس كذلك ؟ وهذا هو ما جرى عليه أهل السنة 

ل ؟ نعم د وينقص؛ يزيد باليقني والقول والفعل؛ كيف يزيد اليقني هل اليقني يتفاضواجلماعة أن اإلميان يزي

رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم  ((براهيم عليه الصالة والسالم هللا عزوجل: يتفاضل بنص القرآن، قال إ

ما كثر املخربون هذا دليل من القرآن؛ دليل من الواقع أن اإلنسان كل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ))

أما زيادة األقوال  ليس الخبر كالمعاينة ) (وإذا شاهد ازداد أكثر؛ وهلذا جاء يف احلديث:  ا,يقينازداد  باخلرب

  واألفعال هذا شيء واضح وال إشكال فيه .

ين عندية والعندية تع عند اهللا )) ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات العلو هللا عزوجل، إثبات العلو؛ لقوله: 

املكان؛ وإذا كانوا درجات فالدرجات ترتفع شيئا فشيئا؛ فيؤخذ منها إثبات علو اهللا؛ وهذا أمر متفق عليه وجممع 

وقد دلت عليه األدلة اخلمسة كلها: الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل واخلامس الفطرة؛ يعين  ,عليه بني السلف

لكتاب والسنة واإلمجاع والعقل والفطرة؛ الكتاب والسنة مملوءان علو اهللا عزوجل دل عليه هذه األدلة اخلمسة: ا



واهللا يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كالم " من ذلك؛ واإلمجاع يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا: 

   ؛" إن اهللا ليس في السماء "السلف ما رأيت أحدا منهم قال

  ؟  كيف دلوأما العقل فقد دل على علو اهللا؛ كيف ؟  

واهللا منزه عن  ,أن السفل صفة نقص :العلو صفة كمال فاهللا عزوجل أحق بصفات الكمال؛ والثاين: الطالب

  النقص؛ 

ل؛ ؟ كما أي أنه كمال أو نقص ,الشك أن العلو علو املكان كعلو املكانة ,العقل يدل على ذلك ,متام: الشيخ

  كمال؛ وإذا كان كذلك فلله كل صفة  

إن  :كل إنسان مل يقرأ كتب أهل البدع أين يتجه قلبه إذا ذكر اهللا ؟ إىل العلو؛ وهلذا يقال  , تسألأما الفطرة فال

وهو اآلن على ما كان عليه؛  ,أبا املعايل اجلويين كان يقرر يف العلو ويقول: إن اهللا تعاىل كان ومل يكن شيء قبله

؟  نعم ,آلن على ما كان عليه؛ ما يفهمه اإلنساناإلنسان؛ كان ومل يكن شيء قبله وهو ا ههذا الكالم ما يفهم

أخبرنا  ,يا شيخ دعنا من ذكر العرش" لكنه يريد أن ينكر استواء اهللا على العرش؛ فقال له اهلمداين رمحه اهللا: 

 ؛" يا اهللا إال وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو :ما قال عارف قط ,عن هذه الضرورة التي يجدها اإلنسان

 :؟ فوق؛ فجعل يضرب على رأسه ويقول يا اهللا وين يروح قلبك "صح أو ال؟ أنت لو ما درست شيئا أبدا تقول

علو اهللا ثابت يف األدلة اخلمسة، يف الكتاب والسنة  :ما له جواب؛ طيب إذا نقول ؛"حيرني الهمداني حيرني "

ر هذا املعىن يف النونية تكرارا كثريا ألنه من أعلى واإلمجاع والعقل والفطرة، وكما رأيتم ابن القيم رمحه اهللا يكر 

  صفات الكمال .

ويرتتب واهللا بصير بما يعملون ))  ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات إحاطة اهللا عزوجل مبا نعمل؛ لقوله: 

نتجنب كل ما وهو أن حنذر من خمالفته؛ ألننا إذا كنا نعلم أنه بصري مبا نعمل فسوف  ,على هذا األدب السلوكي

أفمن اتبع رضوان اهللا كمن باء  ((أن اآلية جاءت بعد قوله: و السيما , ونأيت كلما يرضيه, يسخطه عزوجل

  بسخط من اهللا )) .

كل ما وجدت يف القرآن لقد فإا مجلة   :لقد لقد من اهللا على المؤمنين إذ بعث )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

لما جاءت لقد يف القرآن فإا مجلة مؤكدة بثالثة مؤكدات وهي: القسم كم مؤكد ؟ بثالثة مؤكدات، ك  ,مؤكدة

  وقد؛ إذ تقدير الكالم: واهللا لقد من اهللا .,والالم  ,املقدر



ف اك أو املنكر، للشاك املرتدد حتلفإذا قائل: ما الداعي للقسم مع كون األمر ظاهرا ؟ ألن القسم إمنا يقال للش

أقسم اهللا يف هذه اآلية على أنه مان على املؤمنني ببعث حممد صلى اهللا عليه  لماذاف له أيضا؛ فأو املنكر حتلله، 

  الذين يعرفون أن ذلك منة ؟ ))على المؤمنين ((  :وسلم ؟ هو لو قال: لقد من اهللا على الناس؛ لكن قال

ليس هو اإلنكار أو الشك من املخاطب بل قد يكون الداعي للقسم أمهية املقسم  للقسمنقول: إن الداعي 

يعين املقصود بذلك بيان أمهية هذه  ,وإن مل يكن هناك شك؛ وهذه اآلية من هذا النوع ,عليه، أمهية املقسم عليه

  . املنة العظيمة اليت ال يعادهلا شيء

   ملاذا نقول النار دركات واجلنة درجات ؟: السائل

هذا وهذا  دخلنقول: الدرجات إذا جاءت عامة  ؟ أمسعتم اإلشكال ؟ يقول النار دركات واجلنة درجات: الشيخ

 :أما إذا خصت بأهل النار فإنه يقالولكل درجات مما عملوا ))  ((هلذا وهذا، قال اهللا تعاىل:  تيعين صلح

  من النار )) .إن المنافقين في الدرك األسفل  ((دركات، كما قال اهللا تعاىل: 

   كيف نرد على من قال إن الصفات الفعلية ليست كماال ؟  : شيخالسائل

شك أن الكمال يف  اهللا عزوجل فال ا؛ إذا فعلهذلك: إنك أنت لست بكامل وأنت بليدنقول ملن قال : الشيخ

؟ كمال؛ اهللا  صهل هي كما أو نق ,، كل الصفات كمال؛ إذا أجنى اهللا املؤمنني وأثام هذه صفة فعليةافعله

لكنه يظهر من كماله هلم ما يتبني به كماله؛ فنحن نعلم أن من أثاب الطائعني  ,عزوجل مستغن عن مجيع اخللق

  يمكرون ويمكر اهللا واهللا خير الماكرين )) . ((فهو كمال، ومن عاقب ارمني فهو كمال؛ وهلذا قال: 

جدت , ألنه ملا اقتضت احلكمة وجودها فو وجودها كمالال ال، أبدا؛ نقول هو قبل وجودها كمال وبعد  ...

  وملا اقتضت احلكمة عدمها وعدمت صارت كماال . ,صارت كماال

أفأمن الذين مكروا السيئات أن  ((تعاىل يف سورة النحل: رك اهللا فيك ! قول اهللا سبحانه و با: شيخ السائل

و يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين يخسف اهللا بهم األرض أو يأتيهم العذاب من حيث ال يشعرون أ

 فإن ربكم لرؤوف رحيم )) ((فقول اهللا سبحانه وتعاىل:  أو يأخذهم على تخوفهم فإن ربكم لرؤوف رحيم ))

  تتضمن شدة العذاب هلؤالء فما توجيه اآلية ؟ يف سياق هذه اآليات اليت هي 

ه ورأفته باملؤمنني أن فمن رمحت لرؤوف رحيم )) (( :طب املؤمننياخي فإن ربكم )) ((اهللا عزوجل قال: : الشيخ

  هم؛ ألن هالك أعدائهم الشك أنه رأفة ورمحة م .يهلك أعداء



تسع مائة وتسعة وتسعون رجال واجلنة يدخلها من كل ألف أن النار يدخلها  : معلوم أن النار ال تفىن وقلناالسائل

( إن رحمتي سبقت يف احلديث القدسي:  ول اهللاخبالف النار أال خيالف هذا ق , وأن اجلنة حمض فضلواحد

   ؟ما يكون له وجه ملن قالوا بفناء النار  غضبي )

مع أن الذي أوردت  ,إذا جاءك النص حمكما فامحل عليه مجيع النصوص املتشاة ,شف بارك اهللا فيك: الشيخ

رمحة الحىت تكون  ,لرمحة إطالقايف الواقع واضح؛ ألن هؤالء الذين استحقوا اخللود ليسوا أهال ل اليس متشا

سبقت غضبه؛ هم حمل غضب اهللا ولعنته؛ عرفت ؟ فلو كان الذي فيه سبق الرمحة على الغضب مثال إنسان 

هذه من سبق  ,بواحدة , والسيئةواحلسنات بعشر أمثاهلا ,فاحلسنات قد تذهب السيئات ,سيئاتو عنده حسنات 

  .للرمحة إطالقاهؤالء فليسوا أهال الرمحة على الغضب؛ أما 

   شيخ عملهم يكافئ عذام ؟: السائل

فإذا أفنوا  ,ياة الدنيا، أفنوا حيام كلها بسخط اهللاحلألم أفنوا حيام كلها يف معصية اهللا،  ,أي نعم :الشيخ

 ,هم يقرءون كتاب اهللا ,وهم يعلمون هذا ,صارت حيام اآلخرة كلها بعقوبة اهللا ,سخط اهللابحيام كلها 

كما أمضوا احلياة الدنيا كلها مبعصية اهللا مع أنه   , يعينالشك جزاء وفاقا )) ((لماذا مل ينقذوا أنفسهم ؟ ف

كان مقتضى العدل أن تكون حيام اآلخرة كلها   ,جاءهم النذير وجاءهم اآليات وأخربوا ومل ينقذوا أنفسهم

  عقاب .

حجابه النور لو كشفه ألحرق سبحات وجهه  (شيخ احلديث قال فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم: : يا السائل

ما  (هل نأخذ من هذا احلديث أن نظر اهللا سبحانه وتعاىل حمدود ألنه قال:  ما انتهى إليه بصره من خلقه )

   أنه ينتهي ؟ب انتهى إليه بصره )

هل يفيد أن نظر اهللا حمدود ؟ يفيد  من خلقه )ما انتهى إليه بصره (  :ويش تقولون ذا ؟ أخونا يقول :الشيخ

وخلقه   ما انتهى إليه بصره من خلقه ) (وليس هذا منتهى البصر ألنه قال:  ,أن اخللق حمدود، أن اخللق حمدود

  كل الذي خلقه ينتهي إليه بصره؛ فاحلد هنا يف املرئي وليس يف الرؤية .

(( لقد من اهللا على المؤمنين إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلوا  ان الرجيم:: أعوذ باهللا من الشيطالطالب

عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين أولما أصابتكم مصيبة 

  )) . قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن اهللا على كل شيء قدير

  اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.بسم : الشيخ



ولكن  ,أظن ذكرنا لكم فيما سبق ضوابط عامة يف القراءات ؟ تذكرون هذا ؟ ذكرنا ضوابط عامة يف القراءات

   القراءات عامة يف مجيع القرآن:هذه ضوابط يف :قراءة ضوابط عامة تقول ,نقرأها اآلن ,أكثركم مل يدركها

األول بضم اهلاء والثاين بكسرها عند مجهور القراء مطلقا؛ تقول هو وهي؛ وسكن اهلاء فيهما  ,ضمري هو وهي

فهو فهي وهو هلي  :مثل ,عمرو بعد الواو والفاء والالم، سكن اهلاء بعد الفاء والواو والالمأبو الكسائي وقالون و 

وسكنها الكسائي وقالون أيضا يف قوله  آن فلك أن تسكنها ولك أن تضمنها؛يف القر يعين كلما جاءت  ,هلو

 و ))ثم هْ  (( :يف هذا املوضع فقط؛ ألن هذه وقعت بعد مث ثم هو يوم القيمة من المحضرين )) ((تعاىل: 

  بس يف هذا املوضع؛ هذا واحد.و )) ثم هْ  ((لكن سكنها الكسائي فقال: 

عليهم إليهم لديهم مكسور اهلاء؛ وقرأها محزة بضم اهلاء يف كل  ,هم ولديهم مكسور اهلاء: ضمري عليهم وإليثانيا

  م .؛ وتقول: لديهُ إليُهموتقول:  م ))غير المغضوب عليهُ  ((القرآن تقول: 

إذا وقع  ؛ ميم اجلمع يف مثل عليهم ساكنع بعده متحرك غري ضمريثالثا: ميم اجلمع يف مثل عليهم ساكن إذا وق

غير المغضوب  (( :إذا كان موصوال ،)) غير عليهمُ (( بعده متحرك غري ضمري؛ وضمه موصوال ابن كثري فيقرأ: 

   ,عليهم ))

فال  ))ليهم غير المغضوب (( عأما:  أأنذرتهم )) ((عليهمُ وضمه موصوال ورش إن وقع بعده مهزة قطع فيقرأ: 

وإن وقع بعده  أتيناهم الكتاب ))؛ ((يقرأ؛ فإن وقع بعده ساكن فهو مضموم بدون وصل عند مجيع القراء مثل: 

ال يصح أن تقول: أنلزلكمها بل البد من الواو؛ ويستثىن  أنلزمكموها )) ((ضمري ضم موصوال للجميع مثل: 

م لوصول ثالث قراءات: ضساكن ففيه حال امن ذلك ميم اجلمع إذا وقع بعد هاء قبلها كسرة أو ياء وبعده 

اهلاء وامليم وهي حلمزة وكسائي؛ وكسرمها وهي أليب عمرو؛ وكسر اهلاء وضم امليم وهي للباقني؛ وأما حال الوقف 

  . مُ ، ُ  مْ ، ُ مْ يقول: ِ  يريهم اهللا أعمالهم )) بهم األسباب )) (( ((فكلهم كسروا اهلاء وسكنوا امليم مثل: 

أماته فأقبره  ((ضمري ساكن وكان ما قبله متحركا فهو موصول عند مجيع القراء مثل: ال ءها ذا مل يقع بعدرابعا: إ

وإن كان ما قبله ساكنا فهو  يعلمه اهللا )) ((وإن وقع بعده ساكن فهو غري موصول عند اجلميع مثل:  ))

فيه  ((ية واحدة وهي وقوله تعاىل: موصول عند ابن كثري وحده مثل: اجتباه، عقوله، عليه، ووافقه حفص يف آ

  هذه قواعد عامة حيسن أا تكتب  . )) مهانا

ن إذ بعث في فيم رسوال من لقد من اهللا على المؤمني ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

  وعلى اآليات اليت سبقت.  سبق الكالم على أول هذه اآلية ))...  أنفسهم



هذه اجلملة مؤكدة بثالثة مؤكدات وأوردنا عليها  لقد من اهللا على المؤمنين إذ بعث فيهم رسوال )) ((يقول: 

  سؤاال وهي ملاذا تؤكد مع ظهورها ؟ 

   وهو بعثه للرسول صلى اهللا عليه وسلم. ؛ املؤكد الشيء أو، حجة املقسم عليهلبيان : الطالب

ملا   :ق؛ لكن قالوافأكد مع أن املوت حمقثم إنكم بعد ذلك لميتون ))  ((ومن ذلك قوله تعاىل: : متام, الشيخ

  ميوت أكد . ان بعض الناس غافال كأنه لنك

ألن الكفار مل يعرفوا هذه املنة ومل يرفعوا ا  ,على املؤمنني خاصة دون غريهم لقد من اهللا على المؤمنين )) ((

؛ أما املؤمنون فهم الذين تبينت هلم هذه املنة ا عنها وحرموا خريهاكوها وأعرضو فرت  ,ومل يروا يف خمالفتها بأسا ,رأسا

  واستمسكوا ا.

بعث؛ وكالمها ال يتنافيان؛  ألنه :وإما أن تكون للتعليل أي ة,هذه إما أن تكون ظرفا ملن إذ بعث )) ((وقوله: 

  وهي كذلك أيضا تعليل للمنة؛  ,بيان حملل املنة وهي البعثةفهي 

ومسيت الرسالة بعثا ألا إخراج للناس من حال إىل حال؛ فكأم بعثوا  ,أصل البعث اإلنشاء ))بعث  ((وقوله: 

يف للظرفية ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم  إذ بعث فيهم رسوال )) ((وأنشئوا خلقا جديدا؛ وقوله:  ,خلفا جديدا

أي  رسوال )) ((نسبا ؛ وقوله:  وكان هو عليه الصالة والسالم أشرف من بعث فيهم ,بعث يف سطت املؤمنني

 (( يسبح هللا ما في السموات )): أي من جنسهم؛ ويف سورة))  من أنفسهم ((مرسال من عند اهللا؛ وقوله: 

, وأما ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم من األميني )) هو الذي بعث في األميين رسوال منهم ((اجلمعة قال: 

ومن آياته أن خلق لكم من  ((منهم ولكنه من أنفسهم أي من جنسهم، كما قال تعاىل:  عامة الناس فليس

من أنفسهم )) أي من جنسهم؛ والشك أن كونه من جنسنا أمت  (( :فمعىن أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ))

يأكل  فإذا كان من جنسهم  يقبلون منه؛ ورمبا ال ,ألفه الناس وال ركنوا إليه ماألنه لو كان من املالئكة  ,يف النعمة

ويكون معهم يف أسواقهم ويف بيوم كان ذلك أبلغ يف  ,وينام كما ينامون ,ويشرب كما يشربون ,كما يأكلون

  املنة.

أي رسوال من أنفسهم تاليا عليهم  رسولهم )) (( صفة ثانية لـ يتلوا )) (( :مجلة يتلوا عليهم آياته )) ((وقوله:  

آياته؛ والتالوة هنا تشمل التالوة لفظا والتالوة معىن والتالوة حكما؛ التالوة لفظا يعين يقرأ الكتاب بينهم؛ التالوة 

عليه الصالة والسالم؛ والشك أن هذه الثالثة   امعىن يعين يعلمهم معانيها؛ التالوة حكما يعين يعمل بأحكامه

وأنزلنا إليك  ((فهو عليه الصالة والسالم يتلوه لفظا ويتلوه معنا قال اهللا تعاىل:  يتلوا )) (( :كلمة كلها حتتملها

كان النبي  (ويتلوه عليهم كذلك حكما، قالت عائشة رضي اهللا عنها:  الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ))



يعين   يتأول القرآن ) بنا وبحمدكصلى اهللا عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ر 

  طبقه .ي

  آياته الكونية أو الشرعية ؟  آياته )) ((قال: 

  شرعية، : الالطالب

  وهي الوحي الذي أنزله اهللا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم . ,الظاهر أن املراد ا اآليات الشرعية: الشيخ

وأمرهم  ,حسا فقد أمرهم بالوضوء عند الصالة الطهارةأي يطهرهم، يطهرهم حسا ومعىن؛ أما  ويزكيهم )) ((

على النظافة عموما؛ وأما التزكية معىن فهو أنه طهر قلوم  حثبل  ,وأمرهم بإزالة النجاسة ,بالغسل من اجلنابة

القهم عليه الصالة والسالم حىت زكت نفوسهم وأخالقهم , وهذب أخمن الشرك والشك والنفاق وسوء األخالق

.  

يتلوا عليهم آياته  ((ليست تكرارا مع قوله:  يعلمهم الكتاب واحلكمة الحكمة ))يعلمهم الكتاب و  ((وقوله: 

ألن اإلنسان إذا تال عندك القرآن ال يعد معلما  ,والثاين تعليم؛ والتعليم أخص من التالوة ,ألن األول تالوة ))

مل الك، يعلمك إذا أقرأك إياه ولقنك إياه؛ فالنيب عليه الصالة والسالم كان يعلمهم الكتاب؛ والتعليم هنا ش

ومسي كتابا ألنه  ,يعين القرآن الكتاب )) ((عليم املعىن وتعليم احلكم أي العمل به؛ وقوله: تلتعليم اللفظ و 

فمن  , وذكرنا هلذا أمثلة,فهو فعال مبعىن مفعول؛ وقد تكرر علينا كثريا أن فعاال تأيت مبعىن مفعوالمكتوب؛ 

  وغراس مبعىن مغروس  ,فراش مبعىن مفروش: الطالب يستحضر فعال مبعىن مفعول ؟

  كتاب مبعىن مكتوب؛ هذا القرآن كتاب مكتوب؛ يف أي موضع كتب ؟   ,وبناء مبعىن مبين: الشيخ

  يف اللوح احملفوظ ؟  :الطالب

  ؟ : وغريه الشيخ

   .أيضابأيدي السفرة : الطالب

 ؛إن املراد بالكتاب هنا الكتابة :والكتب اليت بأيدينا؛ وقال بعض أهل العلم ,الكتب اليت بأيدي السفرة: الشيخ

فصاروا يكتبونه للرسول صلى اهللا عليه  ,وملا نزل هذا الكتاب العظيم تعلموا الكتابة ,ألن العرب كانوا أميني

مث انتشرت الكتابة فيهم؛ وتعلمون أن من مجلة الفداء  ,مث صاروا يكتبون بعض األحاديث ,يكتبون القرآن ,وسلم

الذي أخذ من أسرى بدر أن يعلموا صبيان أهل املدينة القراءة والكتابة؛ وأيد هذا القائل قوله بأن تعليمهم 

حنن ال مننع أن يكون املراد بالكتاب هنا  ,ولكن يف هذا نظرا ؛يتلوا عليهم آياته )) ((وله: الكتاب مستفاد من ق



الكتابة والقرآن مجيعا؛ ألن القاعدة عندنا يف التفسري أنه مىت احتملت الكلمة معنيني فأكثر وال منافاة بينهما فإن 

  . ةذا يكون املراد بالكتاب القرآن والكتابالواجب محلها عليهما؛ ألن كتاب اهللا عزوجل واسع املعىن؛ فعلى ه

وأنزل اهللا عليك  ((كما قال تعاىل:   ,كمة يعين السنةاحلسنة، أي القال بعض العلماء:  الحكمة )) ((وقوله: 

سالمية األشياء مواضعها؛ ألن الشريعة اإل ونوقيل: املراد باحلكمة أنه علمهم كيف يضع الكتاب والحكمة ))

وأيضا علمهم احلكمة اليت هي أسرار التشريع؛ ألن الشرع كما  يضع الشيء يف موضعه,تعلم اإلنسان كيف 

واحلكم هي األسرار واملعاين اليت تناط ا هذه األحكام؛ واإلنسان إذا  ,تعلمون أحكام وحكم؛ فاألحكام ظاهرة

معان سامية ال يدركها إال وأن الشريعة ذات  ,له أن الشريعة ليست هلوا وال لعبا سرار تبنيعرف هذه احلكم واأل

, سنة اليت يطلق عليها احلكمةالأي علمهم  ,من فتح اهللا عليه؛ وميكن أن نقول بأن احلكمة تشمل هذا وهذا

  يف دين اهللا . صريةرار الشريعة؛ وحكمها ليزدادوا بوعلمهم وضع األشياء مواضعها وأس

ويعني املعىن السياق؛ فتأيت  اللغة العربية لعدة معان,تأيت يف  :إن وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين )) ((قال: 

وتأيت  ؛إن تنصروا اهللا ينصركم )) ((إن حصل من القرآن فهو أحب إلينا:  ؟ عبد اهللا يبني لنا مثاالإن شرطية و 

  ؛ أيضا نافية ؟

   )) إن هذا إال قول البشر ((مثل قوله تعاىل: : الطالب

إن هذا إال إفك  إن هذا إال سحر مبين )) (( (( إال:عالمة إن النافية يا إخوان أن تأيت بعدها  ,نعم: الشيخ

؟ أن تأيت بعدها  فعالمة إن النافية أيش إن هذا إال ملك كريم )) (( إن هذا إال قول البشر )) مفترى )) ((

  إال ؛ طيب هذا اثنني؛ 

   وتأيت خمففة من الثقيلة ؟

   صدورهم إال كبر ))إن في  ((: الطالب

هذه إن  ,هذه اليت معنا (( وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين )) :ال هذه نافية أتت بعدها إال؛ معنا: الشيخ

وإم كانوا من قبل؛ وعالمة إن املخففة من الثقيلة أن تأيت الالم يف اخلرب، إذا أتت  :وأصلها ,خمففة من الثقيلة

  تأيت الالم، قال ابن مالك: إن كانوا من قبل لفي )) ((لة؛ عرفتم ؟ بعدها الالم فهي خمففة من الثقي

  وخففت إن فقل العمل     وتلزم الالم إذا ما مل ؛

  لفي ضالل )). (( :تلزم الالم وهي اليت هنا

   بقيت رابعة: وتأيت إن زائدة، تأيت إن زائدة ؟

  ...دانة ما إن أنتم ذهبوا  : الشاهد: بنو غالطالب



  : نعم هذا قول الشاعر: الشيخ

  ...دانة ما إن أنتم ذهبوا  بنو غ

وإن كانوا من قبل  (( :على كل حال ما أحفظ هلا مثال يف القرآن، اليت يف اآلية الكرمية هنا أي ما أنتم ذهبوا؛

 ,تأخرإن هذه خمففة من الثقيلة؛ وعالمتها ؟ أن تأيت الالم يف خربها أو يف امسها إن  :نقول لفي ضالل مبين ))

  املهم أن تأيت بعدها الالم؛ أفهمتم يا مجاعة ؟

يف ضالل مبني؛ لتقدير: وإن الشأن كانوا من قبل وا ,؟ امسها قيل: إنه حمذوف مقدر باسم ظاهر امسها أين هو

 الضمريوهذا هو الصحيح؛ فإذا كان اخلرب مجعا صار  ,وقال بعضهم: بل هو حمذوف مقدر بضمري مناسب

ن مبا يناسب ل لفي ضالل مبني؛ فيقدر ضمري الشأهذا فيكون التقدير هنا: وإم كانوا من قب املقدر مجعا؛ وعلى

  املقام .

 من قبل )) ((رسول صلى اهللا عليه وسلم؛ د على املؤمنني الذين بعث فيهم ضري يعو ال وإن كانوا )) ((: طيب

يعين أن الضالل حميط م كإحاطة ظرفية لليف  لفي ضالل مبين )) ((قبل أيش ؟ قبل بعث هذا الرسول؛ 

   .مبعىن بني :مبني لفي ضالل مبين )) (( :الظرف مبظروفه

   هنا غري جمرورة ؟ قبل )) ((: نقول لإلخوة املبتدئني بالنحو إن من حرف جر؛ و من قبل )) ((وقوله: 

  على الضم ؟  ةمبني :قبل: الطالب

 ((يبقى على بنائه، قال اهللا تعاىل:  ,عليها حروف اجلر ال يتغريويش تقولون يا مجاعة ؟ املبين ولو دخل : الشيخ

  .ومل يقل: من قبلِ  )) من قبلُ  ((؛ وهنا قال: ما قال: من حيثِ  سنستدرجهم من حيث ال يعلمون ))

   ؟ كذب الذين من قبلهم )) ((لكن يف بعض األحيان جتر قبل فيقال: 

  وهنا مضاف؛  ةغري مضاف من قبل )) ((ألن : الطالب

  طيب إذا مىت تبىن على الضم ؟ إذا حذف املضاف إليه ونوي معناه؛ عرفتم ؟ هذا كالم النحويني .: الشيخ


